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Activiteiten: 

 Fietsen: 18 mei 2022: 9.00 uur start van de maandelijkse fietstocht 

 Kienen: elke 2e en 4e woensdag van de maand, 27 april (Koningskien) en op 11 en 25 mei 

(aanvang 13.30 uur). Let wel: Koningskien, een toast uitbrengen op onze Koning en Koningin 

en extra kien-prijzen. Bijdrage ontvangen van Oranjecomité. Dank je wel! 

 Wandelen op de 2e dinsdag van de maand om 13.30 uur, 10 mei  (kunnen nog wel wat 

wandelaars erbij) 

 Lammetjes knuffelen op vrijdag 29 april 2022 

 Sjoelen op 9 mei 2022 om 13.30 uur in d’n Elshof 

 Maria bedevaart Wonderbare Moeder Elshout door KBO Kring Heusden  op woensdag 18 mei 

2022, om 14.00 uur met medewerking van het Dameskoor uit Elshout. 

 Dagreis naar Floriade, Almere op woensdag 29 juni 2022 (zie verderop) 

Van de bestuurstafel: 
 

 Belangrijke besluiten uit de Algemene Ledenvergadering 30 maart 2022 zijn: 
o De exploitatie rekening 2021 en balans vastgesteld en de penningmeester decharge 

verleend 
o Afscheid genomen van onze penningmeester Piet de Man ( bestuurslid van 2002 -

2022), zilverenspeld ontvangen van KBO Brabant en ere-lid van KBO afdeling 
Elshout. 

o Vacature binnen het bestuur ingevuld door Tini van Delft. 
o Contributie vastgesteld voor 2022 en 2023 op € 28,00 per jaar. Voor een gast-lid op € 

17,00. 
o Het maandelijkse digitale nieuwsbulletin van KBO Brabant gaan wij digitaal 

verspreiden onder onze leden. In de Leden Administratie KBO zijn veel 
emailadressen opgenomen, zodat wij vanuit een veilige omgeving het bulletin Aktueel 
kunnen verspreiden. Doe er je voordeel mee. 

o Er werden 2 dozen vol levensmiddelen ingezameld voor de voedselbank gemeente 
Heusden. Hartelijk dank voor het steuntje in de rug voor de gebruikers van de 
voedselbank. 

 De Expo KBO Brabant in Koningshof in Velhoven van 10-15 mei 2022 gaat niet door. De Expo 
KBO Brabant is verplaatst naar 17 tot 23 januari 2023. 

 Wettelijke aansprakelijkheid deelnemers tijdens activiteiten,  met name de fietstochten. ( zie 
verderop in de nieuwsbrief) 

 Door het overlijden van Leo Knippels van Autoschade specialist Leo Knippels gaat de 
geplande excursie naar dit bedrijf niet door. 
 

Naamvoering KBO of toch een andere naam …………….(in de volksmond) 
 

Onze naam van de vereniging is in de statuten vastgelegd als Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling 

Elshout. 

Binnen het bestuur gaan steeds meer signalen rond of de naam KBO nog past in deze tijd van 2022. 

Is het aantrekkelijk voor jonge senioren om lid te worden. Ze worden nog liever niet aangesproken met 

“Ouderen maar als het dan toch moet liever Senioren” De “K” van katholiek past zeker in de traditie 



van Elshout en van Brabant bij ouderen, maar we weten ook dat veel mensen niet meer praktiserend 

kerken. 

Onze hoofdafdeling KBO Brabant worstelt hier ook mee en tijdens de voor- en na-jaarvergadering van 

KBO Brabant komen daarover signalen naar voren. 

KBO Brabant heeft een werkgroep ingesteld om dit verder uit te werken. 

Enkele van onze KBO afdelingen in de gemeente Heusden, hebben inmiddels hun naam gewijzigd in 

een meer in deze tijd passend jasje. 

Het bestuur wil daar ook over nadenken en daar ook de leden bij betrekken in de vorm van een artikel 

in de Nieuwsbrief om alle leden te bereiken en hun reacties te ontvangen en een prijsvraag uit te 

schrijven voor een passende naam in de praktijk. Iedere reactie is voor ons waardevol tot het 

behouden van de naam KBO , dan wel een passende andere naam in de volksmond anno 2022 en 

volgende jaren. 

Let wel. De statuten worden niet gewijzigd en wij blijven lid van KBO Brabant. 

Wordt vervolgd ……………… 

Fietsen, iedere 3e woensdag van de maand.  

 

Het fietsen is door velen weer opgepakt. Afgelopen woensdag 

stonden 29 fietsers om 9.00 uur klaar om te vertrekken. Iedereen 

een geel of oranje vestje en een paar fietsers, op de dag van de 

fietshelm, met een fietshelm op. Wij rijden in groepen van 10 

fietsers. Veiligheid staat voorop. Het was een mooie tocht, zoveel 

als mogelijk via fietspaden en knooppunten om drukke wegen en 

drukke kruispunten, zoveel als mogelijk, te mijden. De tocht ging 

via Drunen, Nieuwkuijk, Vlijmen, Den Bosch, Vught naar Sint-

Michielsgestel, naar de pauzestop waar de koffie, thee en 

chocolademelk met slagroom ons goed smaakte. Daarna via 

Zuiderplas, Bossche Broek, Vught en daarna langs het kanaal 

weer richting Elshout. Totaal 42 km gefietst. 

Wettelijke aansprakelijkheid bij het fietsen. 

 

Naast het gezellig fietsen komt toch de vraag naar boven, wat als 

er iets gebeurt, iemand valt met de fiets, misschien gewond, fiets 

beschadigd. Kosten , wie is verantwoordelijk/wettelijk 

aansprakelijk en wie betaalt!  

Het bestuur heeft advies gevraagd aan KBO Brabant. 

Het advies luidt: Iedere deelnemer moet een WA verzekering (wettelijke aansprakelijk) hebben en 

KBO Brabant bemiddelt tussen de verzekeringspartijen bij eventuele schade.  

KBO Elshout heeft de verantwoordelijkheid, dat de route verkeersveilig is en zoveel als mogelijk 

drukke verkeerspunten worden vermeden. Daarnaast moet iedere deelnemer een verklaring tekenen 

dat hij/zij deelneemt voor eigen rekening en eigen risico en KBO afdeling Elshout niet aansprakelijk 

stelt. Een formulier voor invulling wordt aan de deelnemers uitgereikt tijdens de eerst volgende 

fietstocht en daarna bij nieuwe deelnemers. 

 

Uitslag KBO-kaartavonden op de vrijdagen. (periode sept. 2021 – april 2022) 

 Eerste  prijs voor het rikken  Jan de Haan  

 Tweede prijs                                  Francien van de Wiel 

 Derde  prijs                                   Annie de Hart  

 

 Eerste prijs voor het jokeren        Gerrie Zieren  

 Tweede prijs                                   Francien Muskens 



De prijswinnaars hebben allemaal een klein geld bedrag en een bloemetje ontvangen.  

Allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd. 

Het nieuwe seizoen begint weer op vrijdag 9 september vanaf 18.30 uur inschrijven, het kaarten 

begint om 19.00 uur. 

Sjoelwedstrijd op maandag 9 mei om 13.30 uur in d’n Elshof. 

 

Wie vindt sjoelen nu niet leuk en zeker als er prijzen mee te winnen zijn. 

Op maandag 9 mei maken we er weer een gezellige middag van. Dus geef je snel op. 

De kosten zijn € 2,50 en daarvoor krijg je een kopje koffie/thee met wat lekkers. 

Opgeven kan tot en met 4 mei bij Myriam van Sluisveld, Van Altenastraat 11. 

 
 
 

Uitgestelde Carnavalsmiddag 2022 op vrijdag 13 mei 

 
Omdat we onze jaarlijkse carnavalsmiddag niet hebben kunnen vieren en we hadden beloofd, dat er 
toch nog iets zou komen, gaan we nu toch een complete gezellige middag organiseren voor alle 
55+ers. 

Dit doen we op vrijdag 13 mei in d’n Elshof van 13.30 uur tot 18.30 uur.     
De kosten zijn € 8.00 pp.   

Breng gerust je buurvrouw of buurman, vriendin of vriend mee . 

Het wordt géén carnavalsmiddag, zoals jullie gewend zijn. Dus de kiel en jullie carnavalspakskus 
kunnen in de mottenballen blijven liggen.  
We gaan er gewoon een kei leuke middag van maken.  

Ontvangst met koffie en iets lekkers, het is tenslotte wel 66 jaar bestaan van Zaandhaozen-
laand  geweest en het nieuwe lied van Zaandhaozenlaand wordt ook gezongen voor jullie. De tekst 
ligt klaar, dus meezingen mag.   

Verder hebben we allerlei optredens geregeld met gezellige muziek. Ook is er tijd voor een dansje! 
Er is een loterij tussendoor en dat lotje krijgen jullie uitgereikt die middag.  

Na dit alles gaan we niet naar huis maar staat de frietkar voor de deur voor een lekkere puntzak friet 
en een snack, die we zelf af mogen halen bij de kar (uiteraard brengen wij het bij je aan tafel, indien 
dit nodig mocht zijn). Rond 18.30 gaan we moe en voldaan richting huis. Kortom een kei leuke middag 
voor iedereen.  En wij hopen dan ook op een grote opkomst !! 

Werkgroep senioren 55 +   
Wendy van Hulten en Sjan van Rooij   

 

Bezoek Floriade, Almere op woensdag 29 juni 

2022. 

 

De Zonnebloem en de Seniorenschool organiseren een dagtocht 

naar de Floriade in Almere. Voor deze dagtocht zijn nog 

plaatsen beschikbaar. 

Dit jaar wordt er weer een Floriade gehouden. Dit prachtige 

evenement wordt een keer per tien jaar gehouden en is werkelijk 

iets unieks om mee te maken. Zeker als je van mooie tuinen en 

planten houdt. Kosten € 50,00 inclusief reis per bus, entree 

Floriade, lunch en diner. In de ONS zit een bijlage met nog meer 

informatie en waar u zich kunt aanmelden. 

 
 



Meimaand. Maria viering op 18 mei 2022 om 14.00 uur 

KBO Kring Heusden organiseert op woensdag 18 mei 2022 om 14.00 uur een eucharistieviering in de 

kerk St Jan Evangelist te Elshout.  

De maand mei, is de Maria maand, is de maand van de verering van De Wonderbare Moeder van 

Elshout. 

In eucharistieviering zal de  geestelijk adviseur van KBO Brabant, zeer eerwaarde heer Kalb 

voorgaan. 

De viering zal muzikaal begeleid worden door het Dameskoor uit Elshout. 

Na de viering gezamenlijk koffie/thee drinken in gemeenschapshuis ‘t Rad 

 
 
 
 

 
 

Carnavalsmiddag vrijdag 13 mei 2022 

 
Graag even de invulstrook inleveren tezamen met de 8 euro  per persoon vóór 7 mei  

bij: Wendy van Hulten, Kerkstraat 24 te Elshout  

Naam 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

Aantal personen 
………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 

Adres 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 

Telefoon: 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………. 

 

 

 

 
 
Sjoelen op maandag 9 mei 2022.  Inleveren voor 5 mei 2022 bij: 
Myriam van Sluisveld,  Van Altenastraat 11, Elshout 
 
Naam……………………………………………………………Aantal pers……………………. 
 
Adres………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel.nr……………………………………………Bijgevoegd bedrag €…………………….. 
 
 


